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Procedură Operaţională privind 

Evaluarea elevilor 

 
 

 
1. . Lista  responsabililor  cu el aborarea, veri ficarea şi  aprobarea ediţiei 

 

 
Nr. 

Crt 

Elemente 

privind 

responsabil i i /  

operaţiunea  

 
 

Numele și prenumele  

 
 

Funcţia  

 
 

Data 

 
 

Semnătura  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Elabor at Palade Monica Cristina Res pons abil CEAC 24. 05. 2019  

1. 2 Av iz at Crăciunescu Anișoara   Director adjunct 25. 05. 2019  

1. 3 Apr obat Lefter Mădălina Maria  Dir ec tor  27. 05. 2019  

 
2. . Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul  ediţiilor proceduri i 

 

 
 
 
Nr. 

Crt 

 
Ediţia sau, 

după caz , 

reviz ia în 

cadrul 

ediţiei 

 
 
 

Componenta reviz uită 

 
 
 

Modalitatea reviz iei 

Data  de la 

care se 

aplică  

prevederile 

ediţiei  sau 

reviz iei 

ediţiei  

1 2 3 4 5 

2. 1 Ediţia I X X 05. 06. 2015 

 
2. 2 

 
Ediţia a I I- a 

- Legis laţie pr imar ă 

- Legis laţie s ec undar ă 

 
Modific ăr i legis lativ e ( c onfor m O r dinului 200/ 2016)  

 
17. 10. 2017 

 
 
 

 
2. 3 

 
 
 

 
Ediţia a  I I I- a 

 
 
 

- Legis laţie pr imar ă 

- Legis laţie s ec undar ă 

Confor  m O r dinului nr . 600/ 2018, în v igoar e de la 

07. 05. 2018, s e aduc modific ăr i  în c eea c e pr iv eș te 

defini r ea ter menilor  , s tr uc tur a din c adr ul pr oc edur  ii 

doc umentate pr in intr oduc er ea/ modific ar ea a 3 

for mular e, pr ev ăz ute c a s i c omponente s tr uc tur ale 

minimale, r es pec tiv For mular de ev idenţă  a 

modific ăr ilor , For  mular de analiz ă a pr oc edur ii, 

For mular de dis tr ibuir e difuz ar e. 

 
 
 

 
24. 05. 2019 
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3. . Lista  cuprinzând persoanele  la care se  difuzează  ediţia  sau, după caz, revizia  din cadrul  ediţiei  

proceduri i 

Nr. 

Crt 

Scopul  

difuz ării 

Ex. 

nr.  
Compartiment  Funcţia  Nume și p renume 

Data 

primiri i  
Semnătura  

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 1 
Aplic ar e, 

Infor mar e 
1 

 
Dir ec tor  Lefter Mădălina Maria  27. 05. 2019 

 

3. 2 
Aplic ar e, 

Infor mar e 
2 

Comis ie 

Monitor iz ar e 

Director adjunct 
Crăciunescu Anișoara  25. 05. 2019 

 

 
3. 3 

Aplic ar e, 

Ev idenţă,  

Ar hiv ar e 

 
3 

 
CEAC 

 
Res pons abil CEAC 

 
Palade Monica Cristina 

 
24. 05. 2019 

 

 
4. . Scopul procedurii 

4.1 Stabilește modul de realizare a activităţii,  compartimentele și  persoanele implicate 

Procedura  descrie modul  in care se rea li zeaza  evaluarea  e le vi lor  ( tipuri de e v aluare ,  a lca tui rea t estarilor,  

plani fi carea e valuarilor , comunicarea rezultatelor evaluarii  catre elevi si parinti,  inregist rarea rezultatelor ,  

reali zarea unui feed-beck pozitiv de la/catre beneficiarii  relevanti).  

4.2 Dă  asigurări cu privire  la existenţa documentaţiei adecvate derulării  activităţii  

4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului 

4.4 Sprijină auditul  și/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe manager,  

în luarea deciziei 

4.5 Alte scopuri 

 

5. . Domeniul de aplicare 

5.1 Precizarea (definirea) activităţii  la care se referă procedura operaţională: 

Activita tea se referă  la evaluarea  e levi lor  

5.2 Delimitarea  explicită a  activităţii   procedurate în   cadrul   portofoliului   de activităţi 

desfășurate de entitatea publică: 

Ac t iv i t a tea  este re l ev ant ă  ca im p or ta n ţă ,  fi ind  p ro ce du ra t ă  d i s t inc t  în cad ru l  ins t i tu ţ i e i .  

5.3 Listarea   principalelor   activităţi   de   care   depinde   și/sau   care   depind   de activitatea procedurată:  

De activit atea  proced urată  depi nd toate  ce lela lt e  activită ţi  din cadrul  ins ti tuţi e i ,  datorit ă  rolului  pe care această  

activitate îl are în cadrul derulării  corecte și la timp a tuturor proceselor.  

5.4.Listarea compartimentelor  furnizoare  de date  și/sau beneficiare  de rezultate  ale activităţii  procedurate:  

      Compartimente furnizare de date: 

Toate  s tructuri l e  

        Compartimente furnizoare de rezultate:  

Toate  s tructuri l e  

     Compartimente implicate în procesul activităţii: 

CEAC 
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6. . Documente de referinţă  

    Legislaţie primară:  

- Legea  nr.87 /13 .04 .2006 privind as igurarea  cal it ăţ ii  în educaţ ie ;  

- Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ  preuniversitar - anexa H.G. 

nr. 21 /10 .01 .2007 

- Standarde de referinţă şi indicatori  de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  în învăţământul  

preuniversit ar  - H.G. nr. 1534 /25 .11 .2008 

- Legea educaţiei  naţionale,  nr. 1 / 2011 

- Metodologie de evaluare anuală a activităţii  personalului  didactic şi didactic auxili ar  - Anexa OMECTS 

6143 /2011 

- Modele de subiecte  pentru testarea initi ala  a elevilor,  afisate pe site-ul M.E.N. 

- Modele  de subiecte  pentru evalua ri l e  nat ionale  

- OMEN nr.3240 /26 .03 .2014 pent ru modi f icarea şi completarea Meto dol ogie i  pr ivind formarea  cont inuă a 

pers onal ului  din învăţământul  preu nivers i t ar ,  aprobată  prin Ordinul  mini st rului  educaţ ie i ,  cercetării,  tineretulu i  

și sportului  nr.5561 /2011 

- ORDIN Nr.  5079 /2016 din 31 augus t  2016 privind apr obare a  Re gula me ntul ui -ca dr u de orga nizare  şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversi tar  

- OMEN nr.5 .115 /15 .12 .2014 privind a pr obarea  Re g ula me ntul ui  de Organizarte  si Funct ionare  a Unitatilor  de 

Invatamant Preuniversit ar (ROFUIP) 

- Ordin OMEN 4742/ 10.08.2018 privind aprobarea Statutului Elevului.  

6.1. . Legislaţie secundară:  

- Ordin  nr.  60 0 /20 18 pr i v i nd  a p ro b a r ea  C o d ul u i  con t r o lu lu i in te rn  ma n ag e r ia l al ent i t ă ţ i l o r  p u bl i ce  Publicat in 

Monitorul  Oficial,  Partea I nr. 387 din 07 .05 .2018 

- Instrucţinea nr. 1 /2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ  

preuniversit ar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul cont rolului intern managerial al entităţilor  

publice, aprobat prin Ordinul secretarului  general  al  Guvernului  nr. 600 /2018 

6.2. . Alte documente, inclusiv reglementări  interne ale entităţii  publice: 

- Programul  de dezvol tare  

- Regula mentul  de fu ncţ ionare  al CEAC 

-Regula ment ul  de o rga nizare  şi funcţ ionare  al  Liceul Teoretic ,,Brâncoveanu Vodă”, Urlați 

  -Regula ment ul  Intern al Liceul Teoretic ,,Brâncoveanu Vodă”, Urlați 

- Ordine şi metodologii  emise de M.E.N; 

- Alte acte normat ive  
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7. . Definiţii  și abrevieri  

7.1. . Definiţii  ale termenilor: 

 

Nr. 

Crt. 
Ter menul  Definiţia și / sau, dacă este caz ul, actul care definește termenul 

 

1. 

 

Pr oc edur ă doc umentată  

Modul s pec ific de r ealiz ar e a unei ac tiv ităţi  s au a unui pr oc es , editat pe s 

upor t de hâ r tie s au în for mat elec tr onic ; pr oc edur ile doc u menta te pot fi 

pr oc edur i de s is tem ş i pr oc edur i oper a ţionale ;  

 

2. 
Pr oc edur ă oper aţională ( 

pr oc edur ă de luc r u) 

Pr oc edur ă c ar e des c r ie un pr oc es s au o ac tiv itate c ar e s e des făş  oar ă la 

niv elul unuia s au mai multor c ompar timente  dintr - o entitate ,  făr ă 

aplic ab ili tate la niv elul înt r egii ent it ăţi  public e; 

 

3. 

 

Apr obar e 

Confir  mar ea s c r is ă, s emnătur  a ş i datar  ea ac es teia, a autor  ităţii des  

emnate  de a fi de ac or d c u aplic ar ea r es pec tiv ului doc ument în 

or ganiz aţie. 

 

4. 

 

Ver ific ar e 

Confir  mar e pr in ex aminar e ş i fur niz ar e de dov ez i obiec tiv e de c ătr e autor  

itatea des emnată  ( v er ific ator ) , a faptului c ă s unt s atis făc ute c er inţele 

s pec ific ate, inc lus iv c er inţele SCIM. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Înc etar e ex ec utar e s ilită 

Ex ec utar ea s ilită înc eteaz ă dac ă: 

a) s - au stins  in tegral obligaţi il e  fiscale prevăzute în titlul executoriu, inc lusiv 

obligaţi ile  de plată accesorii, c hel tuie lil e de ex ec uta r e ş i orice alte sume s tabilit e 

în s ar c ina debitor ului, potr iv it legii; 

b) a fos t des fi inţa t  titlul ex ec utor iu; 

c ) în alte c az ur i pr ev ăz ute de lege. Legea  207/ 2015 ar t 234 

 

 

6. 

 

 

Ediţie pr oc edur ă 

For ma actuală a procedurii; Ediţia unei proceduri se modifică atunci când 

deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunc i c ând modi ficăr 

ile din s tr uc tur a pr oc edur ii depăș  es c 50% din c onţ inutul r ev iz iei anter  ioar e; 

 

7. 

 

Rev iz ie pr oc edur ă 

Ac ţiunea de modific ar e r es pec tiv adăugar  e s au eliminar e a unor infor  

maţii, date,  c omponente ale unei ediţii  a unei pr oc edur i, modific ăr i c e 

implic ă de r egulă s ub 50% din c onţ inutul  pr oc edur ii; 

 

 

8. 

 

 

Entitate  public ă 

Autor  itate public ă, ins tituţie publică, c ompanie/ s oc ietate naţională, r egie 

autonomă,  s oc ietate la c ar e s tatul s au o unitate  adminis tr ativ - ter itor ială es 

te ac ţionar major itar , c u per s onalitate jur idic ă, c ar e utiliz eaz ă / adminis tr- eaz ă 

fondur i public e ş i/ s au pat r imoniu publ ic  

9. Depar  tament  Dir ec ţie G ener ală, Dir ec ţie, Ser v ic iu, Bir ou, Compar  timent; 

10. 
Conduc  ător ul depar t amentului  

( c ompar timentu lui )  
Dir ec tor gene r al, dir ec tor , ş ef s er v ic iu, ş ef bir ou, ş ef c ompar  timent;  

7.2. . Abrevieri  ale termenilor:  

 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea  Ter menul  abre viat  

1. P. S. Pr oc edur a de s is tem 

2. P. O . Pr oc edur a oper ationala  

3. E Elabor ar e 
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4. V Ver ific ar e 

5. A Apr obar e 

6. Ap. Aplic ar e 

7. Ah. Ar hiv ar e 

8. CEAC Comis ia de ev aluar e ș i as igur ar e a c alităţii 

9. EP Entitate Public ă; 
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8. . S c o p u l  p r o c e d u r i i  

  Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învățarea, orientarea şi optimizarea 

acesteia. 

 Descrierereprocedurii  

8 .1 . Generalităţi: 

- Utilizare unor proceduri  eficiente de evaluare si monitorizare  si pent ru a spri jini i  progresul elevi lor.  

-Real izarea unor procese eficiente de evaluare si monitorizare pentru a spri jini progresul elevilor.  

-Realizarea unei evaluari  formative, sumative si a unei certificari  in conformitate cu standardele  

nationale si cu legislatia in vigoare.  

 

 

8.2. . Documente utilizate: 

 

     1 .  Lista și provenienţa  documentelor: 

D oc ume nt ele  ut il  i zate  în ela bora re a  pr ez e ntei  pr oc e duri  s unt  cele  e nume r ate  la   pct.6 . 

       2 . Conţinutul  și rolul documentelor: 

D oc ume nt ele  ut i l i zate  în ela bor ar ea  pre ze ntei  p r oce duri  au rol ul  de a re gle me nta  modal i tat ea  de implementare  

a activităţii procedurate.  

Accesul,  pentru fiecare Compart iment ,  la legislaţia apl icabi lă,  se face prin programul  informatic la care au 

acces salariaţii  entităţii. 

      3 . Circuitul documentelor: 

Pentru asigurarea condiţ ii lor necesare cunoaşteri i  și aplicări i de către salariaţi i entităţ ii a prev ederi lor  

legale care reglementează activi tatea procedurată, responsabi lul  CEAC va difuza procedura conform pct. 3 

. 

 

 

8.3. . Resurse necesare:  

 

1.  Resurse materiale:  

- Computer  

- Imprimantă  

- Copiator  

- Consu mabi le  (cerneală/toner)  

- Hartie xerox 

- Dosare  

2.Resurse umane: 

- Responsabi lul  și membrii Co misiei de Monitoizare 

- Responsabi lul  CEAC și membrii comisiei CEAC 

- Conducători i  de compart imente/comisii și salariaţii  ent ităţii,  în scopul  apl icării  procedurii  

     3 . Resurse financiare: 

- Conform Bugetului aprobat al Instituţiei  
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  Modul de lucru: 

     1 . Planificarea operaţiunilor și acţiunilor activităţii: 

Operaţiunile și acţ iuni le privind activitatea procedurată se vor derula de către toate compart imentele  

implicate, conform inst rucţiunilor din prezenta procedură.  

      2 . Derularea operaţiunilor și acţiunilor activităţii:  

(1)Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ preuniversitar se realizează la nivel de disciplină, domeniu de studiu 

sau modul de pregătire.  

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real elevilor, părinţilor 

şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare.  

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta 

reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale.  

(4) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar.  

(5) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, 

precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, 

se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin 

ordin al ministrului educaţiei și cercetării .  

3.(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor 

primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline.  

Acestea sunt: a) evaluări orale; b) teste, lucrări scrise; c) experimente şi activităţi practice; d) referate; e) proiecte; f) probe 

practice; g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul 

Educaţiei și Cercetării/inspectoratele şcolare.  

(2) În învăţământul primar, la clasele I - IV, în cel secundar şi în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, 

cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. 4. Testele de evaluare, 

subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-

metodologice stabilite de programele școlare, parte a Curriculumului naţional. 

 5. (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile 

antepreşcolar, preşcolar şi clasa pregătitoare; b) calificative la clasele I - IV şi în învăţământul special care şcolarizează 

elevi cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate; c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar;  

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: "Calificativul/data" sau "Nota/data", 

cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, care sunt trecute în caietul de observaţii şi ale celor de la clasa 

pregătitoare, care se trec în raportul anual de evaluare. 

 (3)Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor/concursurilor organizate 

la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.  

6.(1) Pentru nivelurile primar gimnazial și liceal inferior, rezultatele evaluării se comunică şi se discută cu părinţii sau 

reprezentanții legali.  

(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în catalog şi în carnetul de elev de către 

cadrul didactic care le acordă.  

(3) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea 

scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. 

Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.  

(4) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note 

ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.  

(5) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru desfășurare a acestora se 

stabilesc de către direcția de specialitate din Ministerul Educației şi Cercetării.  
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(6) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi se trec în 

catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar.  

7.(1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară  a 

elevilor.  

(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte 

consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, 

respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ. (3) La sfârşitul fiecărui semestru 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru 

elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.  

8.(1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezenta procedură.  

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obţine prin 

rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în 

favoarea elevului.  

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă  

semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.  

(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se calculează astfel: 

"media semestrială = (3M + T) / 4", unde "M" reprezintă media la evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obţinută la 

lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 

de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.  

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două 

zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică  şi 

sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.  

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie.  

 (7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate 

disciplinele/modulele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se calculează similar 

mediei generale a unei discipline.  

9.(1) La clasele I - IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.  

(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte astfel: se aleg două calificative 

cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a 

materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două 

calificative.  

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat de unul dintre calificativele 

semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii: a) progresul sau regresul elevului; b) raportul efort-

performanţă realizată; c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului; d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar 

de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau 

reprezentantului legal.  

10. (1) În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină se consemnează în catalog de către 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se 

consemnează în catalog de către învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul primar.  

(2) În învăţământul secundar inferior şi secundar superior şi postliceal mediile semestriale şi anuale pe disciplină/modul se 

consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în 

catalog de profesorii diriginţi ai claselor.   

11(1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă 

calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medica l.  

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, "scutit 
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medical în semestrul." sau "scutit medical în anul şcolar.", specificând totodată documentul medical, numărul şi data 

eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.  

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi 

sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog.  

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate 

atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, 

înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc.  

12. Participarea la ora de Religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

13.Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu/modul cel puţin media  

anuală 5,00/calificativul "Suficient", iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul "Suficient" 

8.3.1. 3 . Valorificarea rezultatelor activităţii: 

Rezultatele  activi tăţii  vor fi valori ficate de către toate compartimentele din Instituţie prin elaborarea  
tuturor documentelor SCIM în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.  

 

 9.Responsabilităţi: directori, personal didactic  

10. Anexe, înregistrări, arhivări 

 
- Toate doc umentele ş i dovezi le  pe baza cărora se realizează act i vi tate a pr ocedurată se  află  în 

dosarele comisiilor ș i în dosarul CEAC. 
- Anal iza  şi revizui rea  procedurii se face anual, sau ori de câte  ori apar modificări  ale re gleme ntări lor  

legale  cu caracter  general ş i intern pe baza cărora se desfăşoară  activitatea/ activităţile  care face/ 
fac obiectul acestei proceduri. 

 

Numărul 

component

ei în cadrul 

procedurii 
operațional

e 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale Pagina 

0  Pagina de gardă  

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției 
sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale 

2 

2. Situaţia ediţiilor și a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale 

2 

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, dupa, 

caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaţionale 

2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 2 

6. Documentele de referință aplicabile activității procedurale 2 

7. Definiții   și 

operaţională 

abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 7 

9. Responsabilităţi și răspunderi în derularea activității 9 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 9 

11. Cuprins 9 
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